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DO IT
TOGETHER
Værd at vide, når du har
booket

Tak for din booking af faciliteterne i
Solrød Bibliotek og Kulturhus.
Hermed retningslinjer, regler
og gode råd før, under og efter
dit arrangement.
Du er velkommen til at
kontakte Solrød Bibliotek og
Kulturhus til en dialog om
planlægningen og afholdelsen
af dit arrangement. Vi vejleder
gerne om målgrupper, tidspunkt
for afholdelse, billetter,
kommunikation mv. Kontakt os
på mail solbib@solrod.dk eller
ring 5618 2800.
Hvis dit arrangement foregår
i bibliotekets selvbetjente
åbningstid vil der ikke være

personale tilstede.
I særlige tilfælde som ved
akutte bygningsskader,
hærværk, indbrud o. lign. kan
Ejendomscenterets vagttelefon
kontaktes på 5618 2240
Husk, at det er dig som bruger,
der har det endelige ansvar for,
at de aktiviteter du laver, følger
Sundhedsstyrelsens retningslinjer
for Covid-19. Retningslinjerne
bliver løbende ændret, så derfor
er det en god ide at følge
med på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside: www.sst.dk
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Vigtig information om døre og adgangsforhold:
I den selvbetjente åbningstid er
dørene låst. For at få adgang
skal du scanne dit sundhedskort.
Vær derfor opmærksom på, om
alle deltagere kan komme ind og
hav gerne en dørpasser i begge
yderdøre.
Hoveddørene må ikke tvinges
åben ved hjælp af eventuel

dørstopper og nødudgange må
ikke åbnes.
Solrød Bibliotek og Kulturhus
skal være forladt senest kl. 22.00.
Unødig aktivering af alarm og
nødstop kan medføre krav om
erstatning.

Oprydning og ansvar
Faciliteterne skal ryddes straks efter brug:

•
•
•

Alt udstyr skal på plads i
Aktivitetsdepotet
Du er selv ansvarlig for
oprydning og sortering af
affald.
Når du låner faciliteterne,
har du pligt til at aflevere
dem i samme stand som
da du modtog dem. Viser
det sig, at der er behov
for ekstra rengøring, kan
Solrød Bibliotek og Kulturhus
rekvirere rengøringen og
sende regningen videre
til dig eller eventuelt din
forening.

•
•
•

Hvis noget går i stykker, skal
du erstatte det. En eventuel
erstatning skal dække både
materialer og arbejdstimer.
Ved hærværk eller
gentagene mislighold, kan
du og eventuelt din forening
miste retten til at låne vores
lokaler.
Solrød Bibliotek og Kulturhus
hæfter ikke for brugernes
eget udstyr, hvis dette skulle
gå i stykker eller mistes.

OBS!
Lyd- og lysanlæg samt mikrofon er låst inde. Derfor
skal du hente en nøgle i
den betjente åbningstid
(se åbningstider på
bagsiden).

Adgang til teknisk udstyr og stole
I Aktivitetsdepotet (første dør på venstre hånd i Solskinsgangen)
finder du følgende udstyr:

•
•
•

Vejledning til lysanlæg
Mikrofon
40 klapstole

•
•

El-klaver
Flipover og tusser
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•
•
•
•
•

Brug huset.
Læs bøgerne.
Lån materialerne.
Deltag i aktiviterne.
Skab dine egne events.

Husk:

•
•
•
•

Vi viser hensyn.
Vi respekterer hinanden.
Vi passer på VORES bibliotek og kulturhus.
Vi følger personalets anvisninger.

Ordensregler
Følgende ordensregler gælder for Solrød Bibliotek og Kulturhus og
skal overholdes ved benyttelse af faciliteterne:

•
•
•
•
•
•
•

Vis hensyn til mennesker og
ting omkring dig.
Personalet er til for dig
og alle andre brugere.
Personalets anvisninger skal
altid følges.
Brug de opstillede
affaldsspande.
Rygning, brug af elektroniske
cigaretter og indtagelse af
euforiserende stoffer er ikke
tilladt.
Hunde og andre dyr må ikke
medbringes uden særlig
tilladelse.
Permanent ophold er ikke
tilladt. Overnatning kræver
særlig tilladelse.
Pc’ere og internet må ikke
benyttes til ulovlige formål
som fx chikane, hacking og
kopiering.

•
•
•
•
•
•
•

Download og visning af
anstødeligt og krænkende
indhold, som fx porno og
vold er ikke tilladt.
Uretmæssig brug af døre
og vinduer er ikke tilladt.
Unødig aktivering af alarm
og nødstop kan medføre
krav om erstatning.
Hærværk er ikke tilladt
og kan medføre krav om
erstatning.
Ved overtrædelse af
ordensreglerne kan
personalet bortvise en
bruger.
Politiet tilkaldes ved behov.
Indtagelse af alkohol er kun
tilladt med særlig tilladelse.
Legitimation skal om
nødvendigt vises på
forlangende.

ÅBNINGSTIDER
Mandag		 07-22			

(10-18 med bemanding)

Tirsdag		 07-22			

(10-17 med bemanding)

Onsdag		 07-22			

(10-17 med bemanding)

Torsdag		 07-22 		

(10-18 med bemanding)

Fredag		 07-22 		

(10-17 med bemanding)

Lørdag		 07-22 		

(10-14 med bemanding)

Søndag		 07-22			

ng)

